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in ledegem, tussen Kortrijk en roeselare, baten Kristof en Karen Deraedt-Vromman
hoeve De Calvarieberg uit. Vier jaar geleden zijn ze gestopt met melken en intussen
hebben ze een mooi vleesveebedrijf met Belgisch witblauw uitgebouwd. – Luc Van Dijck

FAMILIE DErAEDT-VrOMMAN

Leeftijd: kristof (39) en karen (38)
Gemeente: Ledegem
Specialisatie: vleesveebedrijf met 250 runderen van het
Belgisch witblauw ras en akkerbouw

je moet elk dier goed opvolgen, van de geboorte
tot de dag dat het je bedrijf verlaat.
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NAMEN

LUXEMBURG

In 1996 zijn kristof en karen in het
ouderlijk bedrijf van kristof ingestapt. In
2007 hebben zij het bedrijf volledig
overgenomen. Twee jaar later, in 2010,
zijn ze gestopt met melken. “Mijn hart
ligt meer bij het witblauw”, zegt kristof
over die keuze. “Vleesvee en akkerbouw
zijn vandaag de pijlers van ons bedrijf.
Door te kiezen voor vleesvee kon karen
ook verder halftijds gaan werken. Dat
geeft de zekerheid van een extra inkomen. In de namiddag helpt zij bij de
verzorging van de kalveren en bij de
administratie. Overigens is er thuis altijd
werk genoeg met onze 3 jongens, Lukas
(11), Siemon (9) en Nátan (3).” De akkerbouwtak beslaat 6 ha aardappelen en
4 ha tarwe. Het gesloten vleesveebedrijf
met 250 stuks vleesvee van het Belgisch
witblauw ras vormt de vleesveetak. Alle
runderen worden op het bedrijf afgemest. Het ruwvoederareaal beslaat 40 ha
waarvan 22 ha grasland, 4 ha grasklaver, 14 ha kuilmaïs en 3 ha korrelmaïs. Voor de eerste snede wordt 17 ha
gras gemaaid: 5 ha Italiaans raaigras als
voorteelt, 4 ha gras-klaver en 8 ha weide.
Een tweede en een derde snede gras, en
soms ook hooi, worden gewonnen van

Boerenbond • Management&Techniek 3 • 7 februari 2014

© LUC VAN DIJCk

nd
bo
en

er

Kiezen VOOr VleeSVee

het gras-klaverareaal en van een viertal ha weiden.

Kalveropfok
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Jaarlijks zijn er ongeveer 110 kalvingen.
De kalvingen zijn verspreid over het jaar
met een piek in de periode februari-april.
In juli en september worden de dieren
gecontroleerd op dracht. Probleemkoeien
worden gecontroleerd en behandeld. De
hoogdrachtige dieren worden opgevolgd
met de temperatuurmethode en met het
opvoelen. Bij 2 tot 3 vingers opening komt
de dierenarts voor de keizersnede. Bij
eerstekalfsdieren wordt de kalving altijd ‘s
avonds gedaan, koeien kunnen eventueel
wachten tot de volgende ochtend. De
keizersnedebox wordt na ieder gebruik
intensief gereinigd.
De pasgeboren kalveren worden aan een
katrol omhoog gehangen om de eerste
slijmen goed te laten vrijkomen. De
kalveren krijgen direct voldoende biest
die aangerijkt is met vitamine E en
selenium. Elke koe wordt tweemaal zelf
gemolken met een tussentijd van ongeveer 12 uur. Bij een tekort van biest
wordt er ook biest van een naburig
bedrijf gegeven. De biest wordt opgewarmd met een speciaal toestel.
Bedrijfseigen en bedrijfsvreemde biest
wordt goed uit elkaar gehouden. Vanaf
dag 4 krijgen de kalveren starterskoeken
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Achter Belgisch witblauw zit
een sterke genetica.
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In de oude melkstal zitten de drachtige
koeien op stro. Voor de kalveren zijn er 15
iglo’s en 2 groepsiglo’s. In de winter staan
de iglo’s in de vroegere wachtruimte, in de
zomer komen ze op de vrije ruimte van de
sleufsilo’s. De vaarzen en de koeien zitten
in een openfrontstal met een ingestrooide
ligruimte achteraan en een betonnen
mestvloer vooraan. Een gesloten stal met
10 individuele kalverboxen en stroboxen
voor jongvee is voorzien van een geïsoleerd dak en wordt verlucht via de open
nok en spaceboarding in de kopgevels. De
stieren worden afgemest in de gesloten
afmeststal met 10 ingestrooide stroboxen.
Het windscherm dat de stal achteraan
afsluit wordt in de zomer opengezet en zo
wordt de stal goed geventileerd. De boxen
worden vooraan regelmatig geveegd.
Tweemaal per jaar worden ze volledig
geleegd en gereinigd.
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Huisvesting
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1 Vanaf dag 4 krijgen de kalveren starterskoeken gevolgd door kalvervlokken en stro en water ad
libitum. Ze krijgen de eerste 3 weken 4 l kunstmelk en daarna 5 l tot de zesde week. 2 Het Belgisch
witblauw ras is een prachtig ras om mee te werken, met een mooie genetica en fijne bespiering.

en daarna kalvervlokken. Stro en water
hebben ze ad libitum. Ze krijgen de
eerste 3 weken 4 l kunstmelk en daarna
5 l tot de zesde week. Na 6 weken wordt
de melk afgebouwd. Als ze 3 maanden
oud zijn worden de kalveren gespeend.
De sterfte bij de kalveren schommelt
rond 5%.

Voeding jongvee
Van 1 tot 6 maanden krijgt het jongvee
jongveekorrel en hooi en een weinig maïs.
Van 6 tot 12 maanden zit er in het rantsoen kuilmaïs, voordroog en krachtvoer
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(24% eiwit). Dit is ook het winterrantsoen
voor de dieren ouder dan een jaar. Tegen
de kalving krijgen de vaarzen extra mineralen. In het weideseizoen worden zij
bijgevoederd met 1 kg krachtvoer en
mineralen.
De rantsoenen worden ook berekend op
basis van een ruwvoeranalyse en toegediend met een mengvoerwagen. De
zoogkoeien hebben hetzelfde rantsoen als
de vaarzen, maar ze krijgen nog 100 g
mineralen extra. De stieren krijgen dezelfde jongveemengeling en krachtvoer a
rato van 1 kg per 100 kg lichaamsgewicht.
rundvee | vlees • 39

14 maanden. Om inteelt te vermijden
wordt het stieradviesprogramma van CRV
gebruikt. Bij de stieren die de laatste
jaren kansen kregen, vinden we Langoureux de Fooz, Empereur de Maffe, Maserati
van de Vloeikenshoeve, Impérial de
l’Ecluse en andere. Nieuwe stieren, zoals
Soucieux de Saint Fontaine en Attribut du
Fond de Bois, worden op beperkte schaal
ingezet.

150 cc biest mee met de kunstmelk. De
omgeving van de kalveren wordt zo hygiënisch mogelijk gehouden om de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan. Na
gebruik worden iglo’s en emmers met
stoom gereinigd. De kalveren worden van
jong naar oud verzorgd. Ieder kalf heeft
zijn eigen emmer. De kalveren worden
ingeënt tegen griep. Dat vaccin werkt ook
tegen parainfluenza en Mannhaemia
haemolytica. Alle dieren worden om de 6
maanden gevaccineerd tegen IBR. Het
bedrijf heeft een BVD-vrij statuut. Elk jaar
worden zo’n 20 vaarzen gescreend op
BVD. De runderen worden volledig geschoren en behandeld als preventie tegen
schurft. Bioveiligheid staat op hoeve De
Calvarieberg hoog op de agenda. Voor de
aankoop van dekstieren en vaarzen geldt
een strikt aankoopprotocol.
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In het begin van de afmest zitten de
stieren en koeien op een rantsoen van
maïs (50%), voordroog (50%) en krachtvoer (24% eiwit). Daarna is er een geleidelijke overgang naar een rantsoen van maïs
(90%), voordroog (10%), aardappelen en
krachtvoer (18% eiwit).
De stieren worden volgens het Procervicq-label afgezet als ze gemiddeld
19 maanden oud zijn. Ze worden 12 uur
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Alles moet kloppen
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Gevraagd naar het geheim achter de
mooie bedrijfsresultaten, is Kristof duidelijk. “Alles moet kloppen op je bedrijf. Je
moet ieder dier goed opvolgen, van de
geboorte van het kalf tot de dag dat het
dier het bedrijf verlaat. Je moet je werk
met hart en ziel doen. Goed met je dieren
omgaan. Het Belgisch witblauw ras vind
ik een prachtig ras om mee te werken,
met een mooie genetica en fijne bespiering. We hebben prima stieren in de
KI-centra, vrij van erfelijke gebreken en
goed van gestalte en van gewicht. Je moet
een goed zicht hebben op de technische
kengetallen. We houden alles goed bij.
Met de bedrijfsleiderskring van Boerenbond komen we regelmatig bijeen met
bedrijfsleiders van gespecialiseerde
vleesveebedrijven om de resultaten te
bespreken en om te discussiëren over het
management. Alles komt daar op tafel.
We hebben voor elkaar geen geheimen.
Moet ik je vertellen dat je daar veel kan
opsteken om het allemaal net nog iets
beter te doen?” n

ig

Op de leeftijd van 6 weken verhuizen de kalveren naar een groepsiglo.
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uitgevast voor ze naar het slachthuis in
Izegem vertrekken. Ze wegen dan tussen
720 en 730 kg. Dat is tussen 480 en 500 kg
geslacht. Een slachtrendement bij de
stieren van meer dan 71% is geen uitzondering. Voor de koeien streven we na een
derde kalf naar een geslacht gewicht van
gemiddeld 550 kg. Ze worden geslacht in
het slachthuis in Lichtervelde.

Vruchtbaarheid

C

De bedoeling is de vaarzen op de leeftijd
van 24 maanden te laten afkalven. Om de
dieren goed in het oog te kunnen houden
om goed de bronst te zien, blijven zij rond
het bedrijf. Kristof heeft een cursus voor
inseminatie gevolgd en insemineren lukt
prima. “80% is bij de eerste inseminatie
drachtig. Het helpt natuurlijk dat je de
vaarzen prima in conditie brengt met een
uitgekiend rantsoen dat ook de nodige
mineralen en vitamines bevat.” De vaarzen worden geïnsemineerd vanaf 13 à
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“Ik zoek vooral naar zware stieren met
een voldoende gestalte. Ook een goede
moederlijn is belangrijk. Drie dekstieren
zorgen voor de dekkingen bij de koeien.
De stieren worden gekozen op breedte in
de voorhand, op groeikracht en vlees
aanzet. Bovendien moeten ze vrij zijn van
erfelijke afwijkingen. De koeien kalven
gemiddeld 2 tot 3 keer, de beste tot
4 keer.” Omdat de koeien nog aan gewicht
winnen tussen 2 en 4 jaar, vindt Kristof
het niet zo erg als ze wat uitlopen. Maar
met een gemiddelde tussenkalftijd van
388 dagen over de laatste 6 jaar zit het
wel goed met de vruchtbaarheid. Nieuwe
stieren blijven altijd in een weide in het
zicht van het bedrijf zodat Kristof kan zien
of ze goed hun werk doen.

Diergezondheid
De drachtige koeien worden gevaccineerd
tegen E. coli, rota- en coronavirus. De
eerste 2 weken krijgen de kalveren nog
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